
Табела 5.2. Спецификација предмета  

Студијски програм:  Maстер академске студије педагогије  

Назив предмета: Развијање праксе дечјег вртића 

Наставник: Живка Т. Крњаја 

Статус предмета: изборни предмет  

Број ЕСПБ: 7 

Услов: - 

Циљ предмета 

Разумевање принципа развијања заједнице праксе и овладавање начинима њеног развијања; 

развијање истраживачког и рефлексивног односа према пракси дечјег вртића; критичко 

преиспитивање професионалне улоге педагога у развијању праксе дечјег вртића.  

Исход предмета 

Студенти умеју да анализирају и критички преиспитују праксу дечјег вртића; граде свој 

професионални идентитет као рефлексивни практичари; владају методологијом истраживања 

практичара; умеју да покрећу промене у пракси дечјег вртића. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Различити приступи пракси дечјег дечјег  вртића: пракса заснована на подацима насупрот развијању 

праксе кроз истраживања. Дечји вртић као заједница праксе: одређење,  вредности и организација. 

Принципи развијања заједнице праксе. Компетентност практичара: знања за праксу, у пракси и о 

пракси. Педагог као рефлексивни практичар. Улоге педагога у заједници праксе. 

Планирање и покретање развоја заједнице праксе. Начини трансформације праксе вртића ка 

заједници праксе кроз истраживања: развојно дизајнирана истраживања, акциона истраживања, 

истраживања са децом, етнографска истраживања практичара. Праћење и одрживост развоја 

заједнице праксе кроз развојну евалуацију. Самоевалуација практичара. Знања и иницијативе 

засноване на заједници праксе: дисеминација и умрежавање. 

Практична настава 

Предавања са дискусијом; рад у групама; семинарска и практична вежбања; мини истраживања; 

презентације студената са дискусијом. 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2(30) Практична настава: 3(45) 

Методе извођења наставе 

Предавања са дискусијом, семинарска и практична вежбања, мини истраживања и извештаји 

студената  

Оцена знања  (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

практична настава 25 писмени испит 50 

истраживање 25   



 


